APRESENTAÇÃO

"Uma organização é um corpo de pensamentos pensados por pensadores"
Karl Weick (CHOO, 2003, p.27)
A Revista de Administração da URI está na sua 23ª edição, em seu segundo
volume. Trata-se de uma Revista que já amadureceu, que já tem uma história longa de
contribuições à sociedade científica, não apenas na área da gestão mas de todas as
demais áreas correlatas. Haja vista a sua pontuação no Qualis Capes ir além da gestão.
Fazer ciência e fazer produção científica, por tantos anos consecutivos no
interior de um estado, num pequeno município, numa universidade comunitária, num
país que não valoriza a pesquisa e a produção científica como deveria, e sem recursos
públicos para tal, é um ato meritório não apenas de cumprimento de toda a comunidade
acadêmica e científica, mas de todas as pessoas de bem que querem ver o país, as
pessoas e as organizações avançarem e se desenvolverem. É possível fazer esse trabalho
por tanto tempo e com sucesso? É possível sim, em lugares como este onde a Revista de
Administração e tantas outras boas coisas acontecem. E acontecem por que tem um
grupo, uma equipe, um time, uma coletividade diferenciada. Onde adversidade nunca é
visto como limite ou barreira e sim como obstáculo. E obstáculo existe para ser
superado. Parabéns a todos que fazem a URI, o Câmpus, o Departamento, o Curso e a
Revista.
O grupo de publicações reunidas nessa edição mostra mais uma vez que a revista
está avançando e já tem uma abrangência nacional. Valeu apostar na inclusão da versão
virtual. Afinal, é indispensável facilitar o acesso a informação e ao conhecimento
presentes nessas relevantes publicações de uma forma mais democrática, facilitada e
abrangente. E isso se faz maximizando as Tecnologias da Informação e Comunicação
disponíveis.
Nessa Revista, o qual tenho orgulho de ser membro avaliador externo do
Conselho Editorial e que já tive o prazer ter auxiliado na sua coordenação e editoração,
chama a atenção a qualidade dos artigos presentes nessa edição. Vejamos:
- O primeiro artigo de Daiane Monique Lima de Barros e Nailton Santos de
Matos, que trazem sua contribuição direto de São Paulo, onde estão vinculados a
UNASP - SP Centro Universitário Adventista de São Paulo, e discutem a "A
IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL INTERNA E DOS
FEEDBACKS GERENCIAIS. Sabemos que sem comunicação organizacional a
gestão de excelência não funciona. A reflexão vai além pois chama a atenção
para os feedbacks gerenciais nesse sentido. Um convite atrativo para a leitura.
- O segundo artigo pertence a Adriano da Silva Sousa, Claudiney Almeida da
Silva, Ricardo Martins de Lima e Wanderley Carneiro. Eles também fazem sua
contribuição direto de São Paulo, e seu vínculo remete ao Centro Universitário
Adventista de São Paulo. A discussão que eles fazem é sobre a "GESTÃO
FINANCEIRA EM EMPRESA FAMILIAR DE PEQUENO PORTE DO RAMO DE
ROUPAS EM EMBU DAS ARTES". Remete a estudo de caso, daquela que é a
realidade da absoluta maioria das empresas brasileiras, ou seja: empresa
familiar e de pequeno porte. E o tema que eles refletem, quase sempre é o

problema que mais angustia os pequenos empresário familiares: a questão
financeira.
- O terceiro artigo é uma contribuição de Marina de Freitas Prieto e Vidigal
Fernandes Martins que, que são Uberlândia, Minas Gerais, e estão vinculadas a
Universidade Federal de Uberlândia – UFU. O título do trabalho é "NORMAS
DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO BRASIL: UM OLHAR PARA OS
BALANÇOS DA UNIÃO". Nada mais pertinente para se discutir do que isso,
especialmente levando em conta o momento de crise nas contas públicas que
estamos vivendo no Brasil.
- O quarto trabalho é uma contribuição de Luis Adriano Rodrigues que está
vinculado a UFSM - Universidade Federal de Santa Maria e de Melissa Lopes e
de Larissa Lopes, que estão vinculados ao IESA - Instituto Cenecista de Ensino
Superior de Santo Ângelo. A contribuição nesse caso é gaúcha, tendo vínculo a
duas importantes instituições de ensino superior (IES) e o título é
"REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES: O
CASO DE UMA EMPRESA TEXTIL INFANTIL";
- Por fim, para encerrar os artigos publicados na presente revista, com chave de
ouro, Daiane Maiberg e Erni Luiz Santana Junior, vinculados a Unioste, ou seja,
do estado do Paraná, discutem o título que segue "UMA PROPOSTA DE
ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE UMA EMPRESA DE
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA".
Fica evidente uma contribuição multiestados e multiunversitária, na presente
Revista de Administração da URI. Inclusive com este que vos escreve essa apresentação
direto de uma sala da Cidade Universitária Campus 1 da UFPB João Pessoa (Paraíba).
Essa multipluralidade é fundamental para o crescimento da Revista e do conhecimeno
da Área. Convido, assim, o caro leitor para dedicar seu precioso tempo para ler as
contribuições relevantes dos artigos presentes nessa Edição e também nas Edições
passadas e futuras. A todos desejo uma excelente leitura!
Por fim, poder dizer que já fui um humilde colaborador dessa brilhante
Universidade (URI) e das coisas maravilhosas que acontecem nela, sempre será um dos
grandes motivos de orgulho da minha trajetória profissional e acadêmica. Obrigado pelo
convite e estou sempre a disposição.
João Pessoa, 02 de Outubro de 2015.
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